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CONCURSO SENHORITA MUNICÍPIO 2022

REGULAMENTO

1.
O Concurso de Escolha das Soberanas do Município de Canguçu é um evento
que será organizado pela Associação Educacional e Cultural Canguçuense, em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, com o objetivo
de representar e valorizar a comunidade canguçuense através do conhecimento,
cultura e beleza de suas mulheres elevando ainda mais o nome do nosso município.
2.

O prazo para as inscrições será de 10/05/2022 a 09/06/2022, às 17 horas.

3.
Somente poderão participar candidatas solteiras e sem filhos a partir de 14
anos de idade; até 22 anos de idade, considerando a data do desfile.
4.
As candidatas deverão preencher o Formulário de Inscrição e entregar na
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, direcionado ao Departamento
de Cultura, das 8h 30min, às 11h e 30 min. e das 13h às 17h. e apresentar
documento oficial e original, com foto no dia do teste cultural, bem como no dia do
desfile;
4.1.

Entregar, juntamente com a ficha de inscrição, uma foto em tamanho 10x15
da candidata, para divulgação pública;

5.
As candidatas menores de idade necessitam de autorização, acompanhada de
documento de identificação, dos pais ou responsável conforme o Anexo I do presente
edital.
6.
O Teste Cultural dará início ao evento de escolha da Senhorita Município,
Princesa dos Tapes e Senhorita Simpatia 2022;
7.

O concurso será composto de duas etapas:

7.1. No dia 11 de junho de 2022, sábado, às 8h e 30min, Na Associação Educacional
e Cultural Canguçuense, na rua Bernardino da Silva Mota, 81, esquina com a Rua
General Osório, ocorrerá o teste cultural qual será feita a partir de dois critérios:
a) Desenvolvimento dos temas, com avaliação máxima de 30 pontos;
b) Desenvoltura (boa oratória), com avaliação máxima de 30 pontos;
As duas notas serão somadas, contabilizando o total da primeira avaliação.
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7.2. No dia 17 de junho de 2022, sexta-feira, às 19h, na sede social do CTG Raul
Silveira, na rua Gentil Gularte da Silveira, 215, Bairro Prado, ocorrerá o Desfile.
Serão critérios de avaliação:
a) Apresentação e simpatia, com avaliação máxima de 15 pontos;
b) Desenvoltura (presença em público), com avaliação máxima de 15 pontos;
c) Torcida, com avaliação de 10 pontos para o 1º lugar, 8 pontos para o 2º lugar, 7
pontos para o 3º lugar e a partir deste, decrescente de 1 em 1 ponto, até no máximo
9º lugar, através de votação entre os presentes durante o desfile.
As três notas serão somadas, contabilizando o total da segunda avaliação.
7.3. As notas da primeira e segunda avaliação serão somadas, sendo o valor máximo
de 100 pontos. As três maiores notas elegerão a Senhorita Município, a Princesa dos
Tapes e a Senhorita Simpatia, na respectiva ordem;
7.4 O corpo de avaliadores será formado por 05 pessoas, reconhecidas publicamente
em nossa comunidade e distintos em cada etapa, sendo os mesmos, indicados pela
Comissão Organizadora do Concurso;
8. As candidatas vencedoras, aceitando a participação e o título conferido, estarão
automaticamente, a partir desta data, à disposição para participar de eventos e
demais solenidades quando solicitadas pela Prefeitura Municipal de Canguçu, durante
o ano de titularidade e passarão as respectivas faixas quando da troca de
representantes no ano subsequente.
9. Qualquer uma das vencedoras que casar ou engravidar no decorrer do ano de
titularidade, passará automaticamente a faixa para sua sucessora.

CONCURSO CULTURAL
Temática
- História, Culturas, Principais Atividades Agrícolas e Industriais, Atualidades e
demais fatos relacionados ao Município de Canguçu.
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Concurso Senhorita Município 2022
Ficha de inscrição
Nome: _______________________________________________________________
Idade: _____________________ Data de Nascimento: ________________________
Manequim: ______________________

Altura___________________________

CPF: ___________________________

RG: ___________________________

Endereço: ____________________________________________________________
Telefone/whats: _______________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Entidade que representa: ___________________________________________
**************************************************************************************************
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL
(APENAS PARA CANDIDATAS MENORES DE 18 ANOS)

Eu, ____________________________________________, portador (a) do RG nº
________________,

autorizo

_____________________________________,

portadora do RG nº _________________ a participar do concurso Senhorita
Município 2022.

Canguçu, _____ de _____________ de 2022.

___________________________________________________
Pai, Mãe ou Responsável legal

